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- Questionário múltipla escolha por meio do app Cittamobi
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Surgimos com a proposta de 
reinventar e facilitar a mobilidade 
das pessoas, oferecendo a melhor 
experiência de deslocamento nas 
cidades em todo o país.

Desenvolvido em 2014, o Cittamobi foi 
criado no Porto Digital, em Recife.

O que é o 
Cittamobi?

de usuários já fizeram o download do app em todo o país

+13 milhões



Informamos horários de linhas de 
ônibus em tempo real e as melhores 
opções de rota.

Oferecemos também serviços de 
venda de crédito para bilhetes de 
transporte.
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O Cittamobi é o aplicativo 

líder de mercado na oferta de 

informações aos usuários de 

transporte público.



RESULTADOS DA ENQUETE



Q1 | Com que frequência utiliza o transporte por ônibus?



Q2 | Geralmente, em quais horários você utiliza o transporte
por ônibus? (mais de uma resposta)

Horários de pico
(das 5 às 9h e das 16 

às 20h)

Horários fora de pico
(antes das 5h, das 9 às 

16h e após às 20h)



Q3 | Por que escolhe realizar o deslocamento nesses horários?



Q4 | Qual o principal motivo dos seus deslocamentos por ônibus?



Q5 | Qual a principal dificuldade com relação ao transporte
por ônibus?



Q6 | Caso fosse possível flexibilizar em até 1h o seu horário de trabalho
 ou estudo, para reduzir a lotação nos ônibus, você teria interesse?



Q7 | Caso fossem oferecidas tarifas com valores reduzidos para
utilização do transporte por ônibus em horário fora do pico

(maior lotação), você alteraria o seu horário de deslocamento?



Q9 | Você utiliza o Cartão Vem?
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